Usnesení zastupitelstva obce Libavské Údol í
Usnesení
IXX. řádného zasedání zastupitelstva Obce Libavské Údolí konaného dne 13.02.2014
v obřadní síni Obecního úřadu od 17.00 hod.
415/14 Z O
schvaluje
program jednání IXX. řádného zasedání ZO
416/14 Z O
schvaluje
zápis z XVIII. řádného zasedání včetně kontroly usnesení. Bylo konstatováno, že
všechny body usnesení jsou splněny. Ověření bez připomínek.
417/14 Z O
jmenuje
za ověřovatele zápisu p. Květoňová, p. Klier
418/14 Z O
volí
za členy návrhové komise p. Šneberková, p. Hlaváč, Bc. Bobčík
419/14 Z O
bere na vědomí
zprávu starostky obce – bez připomínek
420/14 Z O
schvaluje
rozbor hospodaření obce Libavské Údolí za rok 2013
421/14 Z O
schvaluje
výsledky inventarizace za rok 2013, včetně návrhu na vyřazení majetku
422/14 Z O
schvaluje
rozpočtovou změnu č. 1/2014
423/14 ZO
bere na vědomí
rozbor hospodaření ZŠ za rok 2013
424/14 ZO
schvaluje
návrh rozdělení HV roku 2013 ZŠ Libavské Údolí
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425/14 ZO
souhlasí
s vyřazením nedobytných pohledávek ZŠ Libavské Údolí z podrozvahové evidence
dle příloh
426/14 ZO
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany s Městem Kynšperk nad Ohří
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
427/14 ZO
souhlasí
s uzavřením kalkulačního dodatku – přílohy č. 1 ke smlouvě TE 138-10/09
s Konterm, a.s., Praha 4
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
428/14 ZO
souhlasí
s uzavřením Dohody č. 2014/229/104 o výši úhrady za přenechání práva na využití
pozemků k výkonu práva myslivosti
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
429/14 ZO
souhlasí
s uzavřením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s REVENGE, a.s. Praha
a
pověřuje
starostku podpisem smlouvy
430/14 ZO
bere na vědomí
nabídky na projektové práce na akci „Opravu chodníku u autobusové zastávky k čp.
72 Libavské Údolí“
a
souhlasí
se zadáním zakázky Ing. Ivanu Škulavíkovi
431/14 ZO
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru
regionálního rozvoje na „Opravu chodníku u autobusové zastávky k čp. 72 Libavské
Údolí“ ve výši 200.000,- Kč.
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432/14 ZO
souhlasí
s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru
regionálního rozvoje na „Úpravu pěších stezek v lesoparku“ ve výši 70.000,- Kč.
433/14 ZO
ruší
výsledky hodnocení nabídek na dodávku stavby „Společenský sál Libavské Údolí čp.
110“ ze dne 02.05.2013
a
pověřuje
starostku o sdělení výše uvedeného zúčastněným firmám
434/14 ZO
souhlasí
s provedením průzkumu trhu v souladu se zákonem č. 137/2005 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění
a
se zasláním výzev k podání nabídek na zakázku „Společenský sál Libavské Údolí čp.
110“ firmám:
1. bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.
2. Dušan Mihok - Kohim Stav
3. RENSTAV stavební s.r.o.
4. PSV Svatava, spol. s r.o.
435/14 ZO
nesouhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu na pozemek ppč. 74 o výměře 228 m2 k.ú. Libavské
Údolí
436/14 ZO
bere na vědomí
stížnost XXX podpořenou podpisy občanů
437/14 ZO
souhlasí
s výpovědí XXX z pronájmu pozemku ppč. XXX k.ú. Libavské Údolí o výměře
XXX m2
a
pověřuje
starostku obce k projednání této záležitosti s právníkem obce a následné vyhotovení a
doručení výpovědi XXX
438/14 ZO
souhlasí
se zveřejněním nabídky odprodeje traktoru MTD G3. Požadovaná cena činí min.
10.000,- Kč.
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439/14 ZO
neschvaluje
neuvolněným členům zastupitelstva navýšení měsíční odměny k 01.01.2014 dle
nařízení vlády 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva obce ve
znění pozdějších předpisů
440/14 ZO
neschvaluje
příspěvek Občanskému sdružení Aragonit

Ověřovatelé zápisu:
Alena Květoňová
Martin Klier

………………..
.……………….

Ing. Petra Gajičová
starostka obce

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů,je zveřejňováno pouze upravené usnesení zastupitelstva obce Libavské Údolí s omezeným
rozsahem zpřístupňovaných údajů. Plné znění usnesení zastupitelstva obce je k dispozici v podatelně Obecního
úřadu.
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